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 بْذاشت  داًشکذُدفتر  مجری طرح:

 

 (EndNote)افسار  ًرم آهَزشی کارگاُ عنوان طرح:

 

        اجتواعت ٍ سیاس                     ػلن ٍ اًذیشِ            کتاب ٍ کتابخَاًی            لرآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق برًاهِ       یفرٌّگ یػلو یگردشگر            ییت زداهیهحرٍ              ٌّری ٍ ادب                            
 

 اهداف طرح :

 افساری داًشجَیاى ّای ًرم افسایش هْارت

 آشٌاسازی داًشجَیاى با دفتر سازهاى داًشجَیاى جْادداًشگاّی
 

 : خالصه طرح

َ  یهت برًاههِ لابل  یي. اباشذ یهٌابغ هَرد استفادُ در رًٍذ پژٍّش ه یٍ سازهاًذّ یرُافساری جْت رخ ًرم (EndNoteاًذًَت )  یجسهتج

ًَشهتي پرٍپهَزا     یکهِ بهرا   یَاى هٌهابؼ ته  یبرًاهِ ه یي. با اکٌذ یّا را فراّن ه آى یازکردى اطالػات هَرد ً یرٍُ رخ ّا یگاُهماالت در پا

ِ  کِ  یگرد یماتیکتاب ٍ ّر ًَشتِ تحمًاهِ، همالِ،  یاىپا یماتی،تحم فرههت   یه  ّها را در   ٍ آى یریتاسهت را ههذ   هَرد استفادُ لهرار گرفته

هٌابغ همالِ خَد را هطابك آى  تَاى یبا کو  آى ه یيبٌابرا باشذ، یفرهت هجالت هختلف ه یًوَد. اًذًَت دارا یرُاستاًذارد رخ یًَشتار

یي افسارّا برای داًشجَیاى است. از ا تریي ًرم ّایی کِ دارد یکی از کاربردی افسار با لابلیت ي ًرمای .ادد ییرتغ یغهجلِ بِ طَر خَدکار ٍ سر

ارگهاُ بهِ   افسار اًذًَت برگسار کٌذ. ایي ک داًشجَیاى با دفتر سازهاى، بر آى شذ کارگاُ آهَزشی ًرم جْت دفتر بْذاشت با ّذف آشٌاسازی

ظرفیت کارگاُ حذاکثر بیست ًفهر بهرآٍرد شهذُ    سایت داًشکذُ بْذاشت برگسار خَاّذشذ.  اتاقدر  22/8/79هذت چْار ساػت در تاریخ 

ّسار تَهاى 20.000ًام هبلغ َر داًشجَیاى ّسیٌِ ثبت. جْت تضویي حضاست درًظر گرفتِ شذُگَاّی تاییذ دٍرُ  هٌتخبیي، ٍ برایاست 

التصهاد   یدکتهرا ) دکتر ورمقانیهذرس دٍرُ شذ. دادُ خَاّذکِ در صَرت حضَر داًشجَیاى تا پایاى کالس، هبلغ ػَدت  شَد هیاػالم 

 خَاٌّذ بَد.  ی( داًشگاُ ػلَم پسشک یآهَزش یػلو یاتػضَ ّ ،دارٍ یریتهذ ٍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 داًشکذُ بْذاشت یتسا : مکان اجرا 22/8/79 : زمان اجرا

 79 های فرهنگی سال کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 11 شماره :

 09/08/79 تاریخ :

 ًذارد پیوست :

 


